
مؤتمر االعالم السابع للشباب

الصورة إلحداث التغییر

ورشة التصویر االجتماعي



مفھوم التصویر الفوتوغرافي

التصویر ھو أداة اتصال، التي من الممكن أن تساھم في دراسة وفھم جوانب مختلفة من •
حیاة االنسان، ثقافتھ وبیئتھ وذلك من خالل الصور المرئیة. 

ان التعامل مع التصویر في سیاق اجتماعي، یمكن من:•
 الكشف عن العدید من القیم اإلنسانیة بواسطة الصورة.•
لذلك یتحول التصویر الى مرآة للمجتمعات.•
ووثیقة مرئیة نتجت في مجتمع وزمن محددین، مما یجعل التصویر منتوج ذاتي یعكس •

توجھ المصور ورؤیتھ. 



غالًبا ما ُیخصص التصویر الوثائقي االجتماعي أو التصویر المھتم بالحیاة •
االجتماعیة لتصویر "الجماعات االجتماعیة" التي تتشابھ اجتماعًیا واقتصادًیا وثقافًیا.

 التصویر االجتماعي یحاول توضیح المعیشة أو ظروف العمل التي ُینظر إلیھا على أنھا •
مخزیة أو تمییزیة أو غیر عادلة أو ضارة.

 وترتبط القوة الوثائقیة للصور بالرغبة في التغییر السیاسي واالجتماعي.•

التصویر االجتماعي



 ھل تعتقدون أن
 صورة كھذه من
 الممكن أن تؤدي

لتغییر اجتماعي؟؟

 كیف لصورة أن
 تحدث تغییر؟



أنسل آدمز
مصور وناشط في مجال البیئة 

1984-1902

اشتھر في تصویره للطبیعة 

شغفھ بالحفاظ على البیئة والحیاة البریة 
دفعھ للنضال من أجل المحافظة والدفاع 

عن األراضي في والیة واشنطن 
األمیركیة. 



جون وایندر 
1989

"100 صورة غیرت العالم"- وأصبحت رمًزا للنضال



التصویر االجتماعي 
یجاري العصر

من الصورة إلى الحراك االجتماعي 



יניב נדב

كیف یمكن لصورة أن تؤدي الى حراك اجتماعي؟؟

http://www.yanivnadav.com/-/galleries/archive/the-separation-wall/-/medias/67d34de6-9464-4f3b-b418-869a4c31f362-separation-wall


المراحل الثالث لتحلیل الصورة بحسب روالن بارت 
 الوصف الصوري

 او المعنى االشاري وھو شبیھ باستعمال القاموس الستخراج
 كلمھ معینھ وفي عالم الصور عباره عن وصف دقیق للصورة

 .بدون عالقة مع السیاق. وھو وصف مترتب علیھ إجماع

 إجابة على سؤال: ماذا أرى؟

 ولد
 جدار
 طابة

كتابة على الجدار



المراحل الثالث لتحلیل الصورة بحسب روالن بارت 
 الوصف الضمني (مضمون)

 (حسب المصادر العربیة المعنى االیحائي)، للصورة قوه ال 
یستھان بھا في ارسال المعاني ولمعرفة المعنى االیحائي علینا 
ان نستنتج ما نراه من الصورة. أي المعنى اإلضافي الذي من 

الممكن استخالصھ من الصورة. 

 مثال المعنى اإلضافي للصورة 
تناقض 
حزن 



المراحل الثالث لتحلیل الصورة بحسب روالن بارت 

الداللة األسطوریة (األیدیولوجیة):
ھي المرحلة االخیرة من المعنى وھي عبارة عن المعنى 

العمیق للرسالة. أي الفكر الذي تعكسھ الصورة. 

األسطورة من الصورة 
الحریة 

البحث عن الحریة 
النضال 

العنصریة 



مستویات تحلیل الصورة بحسب بارت 

الوصف الصوري •
او المعنى االشاري وھو شبیھ باستعمال القاموس الستخراج كلمھ معینھ وفي عالم الصور عباره عن 

وصف دقیق للصورة بدون عالقة مع السیاق. وھو وصف مترتب علیھ إجماع. 

الوصف الضمني•
 (حسب المصادر العربیة المعنى االیحائي)، للصورة قوه ال یستھان بھا في ارسال المعاني ولمعرفة 

المعنى االیحائي علینا ان نستنتج ما نراه من الصورة. 

الداللة األسطوریة (األیدیولوجیة):•
ھي المرحلة االخیرة من المعنى وھي عبارة عن المعنى العمیق للرسالة. 



ما ھي الداللة 
األسطوریة في ھذه 

الصورة



آالء صالح ھي طالبة سودانیة ومتظاھرة مناھضة للحكومة. اكتسبت شھرتھا من 
صورة التقطتھا (النا ھارون)، وانتشرت في شھر أبریل 2019. وأصبحت آالء 

ایقونة ورمز للمرأة في الثورة السودانیة



الحریة لیست تمثاال، أنھا حیة بلحمھا ودمھا







في بادرة إنسانیة، اختار عدد من الشباب االستلقاء على بطونھم 
في شاطئ االودایة بالعاصمة الرباط، في وضعیة تشبھ 

الوضعیة التي قضى بھا الطفل الكردي آیالن حتفھ، بعد ان 
قذفت أمواج البحر بجثتھ على الساحل التركي وأثارت صورتھ 

صدمة على مواقع التواصل االجتماعي.



ھّیا نّصور
ھّیا نحدث تغییر اجتماعي



الصورة بمركباتھا وعناصرھا المختلفة بإمكانھا أن تعكس ظاھرة، مشكلة، صراع، •
روایة ما في المجتمع والتي تعبر عن ثقافتھ. المصور الذي یعتمد على إیصال رسالة 

اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة سیقوم باختیار ھذه المركبات بعنایة كي یحقق مراده. 
ما ھي مركبات الصورة اذا؟ •
زاویا التصویر.•
األشخاص/األشیاء.•
بعد المصور عن موضوع التصویر. •
اطار Frame الصورة، ماذا دخل في االطار وماذا خرج منھ. •
تكوین الصورة (composition)، أین وضع كل غرض في الصورة. •
األلوان، اإلضاءة.•
لحظة التصویر، ھل كانت مدروسة، عشوائیة...ساكنة أم متحركة. •



توثیق مبدأ، قیمة، فكرة التعددیة في صورة 

التقطوا صورة تعبر أو تتناول موضوع "التعددیة" (وجودھا أو عدم 
وجودھا) في المحیط الذي تتواجدون بھ 

ارسلوا الصورة من خالل الرابط الذي سیصلكم عبر ھواتفكم
•https://forms.gle/xJdZftPtbtYMc1ix9

التعددیة في الحرم الجامعي 

https://forms.gle/xJdZftPtbtYMc1ix9


الُمرشد المھني- اختیار الصور:•

ھل تحكي الصورة قصة؟•

التأثیر – ھل سُتطبع الصورة في ذاكرة القارئ؟•

التركیز – ھل الرسالة أو الفكرة األساسیة للصورة مفھومة وواضحة للقارئ؟•

الحركة – ھل یحدث أمر في الصورة أم أّنھا جامدة وساكنة؟•

الخلفیة – ھل تلفت خلفیة الصورة االنتباه وتشوش على األمور الھامة؟ وھل ھناك تمییز واضح بین الھدف المركزي والخلفیة؟ •

اإلطار – ھل باإلمكان قطع الصورة لتالئم احتیاجات الصفحة دون المّس باإلطار الشامل للصورة؟•

التكوین والتصمیم – ھل الصورة مفیدة من ناحیة المنظر؟ ھل تّم استخدام المركبات الغرافیكیة بشكل صحیح؟•

الظالل والنقاط المركزیة – ھل ستظھر التفاصیل الھامة بشكل جید بعد الطباعة؟•

الوضوح – ھل الصورة واضحة؟•

األخالقیات والمنطق – ھل تتوفر في الصورة المعاییر األخالقیة المّتبعة في الصحافة والخاصة بالصحیفة؟ •


